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Ny forskning innenfor feltet trådløse sensornettverk åpner for nye og innovative
produkter og løsninger. Biomedisinske anvendelser er blant områdene med størst
potensial og det investeres i dag betydelige beløp for å bruke denne teknologien for å gjøre
medisinsk diagnostikk mer effektiv samtidig som man åpner for fjerndiagnostikk basert
på trådløse sensornoder integrert i et ”helsenett”. Målet er å forbedre tjenestekvalitet og
redusere kostnader samtidig som brukerne skal oppleve forbedret livskvalitet som følge
av økt trygghet og mulighet for å tilbringe mest mulig tid i eget hjem og unngå
unødvendige sykehusbesøk og innleggelser.
For å gjøre dette til en realitet er man avhengige av sensorelektronikk som bruker minst
mulig energi slik at man oppnår tilstrekkelig batterilevetid selv med veldig små batterier.
I sin avhandling ” Ultra Low power Digital Circuit Design for Wireless Sensor Network
Applications” har PhD-kandidat Farshad Moradi fokusert på nye løsninger innenfor
konstruksjon av energigjerrig digital kretselektronikk. Avhandlingen presenterer nye
løsninger både innenfor aritmetiske og kombinatoriske kretser, samtidig som den
studerer nye statiske minneelementer (SRAM) og alternative minnearkitekturer. Den ser
også på utfordringene som oppstår når silisiumteknologien nedskaleres i takt med
mikroprosessorutviklingen og foreslår løsninger som bidrar til å gjøre kretsløsninger mer
robuste og skalerbare i forhold til denne utviklingen. De viktigste konklusjonene av
arbeidet er at man ved å introdusere nye konstruksjonsteknikker både er i stand til å
redusere energiforbruket samtidig som robusthet og teknologiskalerbarhet øker.
Forskningen har vært utført i samarbeid med Purdue University og vært finansiert av
Norges Forskningsråd gjennom FRINAT-prosjektet ”Micropower Sensor Interface in
Nanometer CMOS Technology”.

